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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer J.G. 
Boerkamp van D66 betreffende een transparantie over subsidieverlening (d.d. 21-11-2011) 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting 

De Provincie Utrecht verstrekt vele miljoenen aan subsidie per jaar. De D66 fractie is van mening dat 
de provincie transparant moet zijn voor haar inwoners, maar ook naar ondernemers en instellingen toe 
die deze subsidies al dan niet ontvangen.  
 
Een groot aantal gemeenten en provincies heeft al het initiatief genomen om te komen tot een openbaar 
online registratie van de verleende subsidies om zo meer transparantie te bieden. 
D66 vraagt daarom het volgende: 
 
1. Bent u bereid om met een voorstel te komen om op een dergelijke efficiënte en effectieve wijze 

inzichtelijk te maken aan wie en om welke redenen subsidies worden verstrekt? Zo ja, wanneer kunt 
u ons een dergelijk voorstel voorleggen? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: 

Wij zijn nadrukkelijk bereid om met een voorstel te komen voor een openbare online registratie van de 
door provincie Utrecht verleende subsidies. Dit voorstel wordt op dit moment uitgewerkt naar 
aanleiding van een eerdere toezegging van dhr. Van Lunteren in de vergadering van Provinciale Staten 
van Utrecht gehouden op 23 mei 2011 over een openbaar subsidieregister. 
 
Iedere subsidieaanvraag en –verlening wordt door de provincie geadministreerd en kan daarom ook 



online worden weergeven. Technisch is dit te realiseren. Hierbij zijn echter de volgende vragen van 
belang die op dit moment nader worden uitgewerkt: 
 
- Welke gegevens worden over subsidieontvangers en –projecten weergeven (in verband met privacy- 

en bedrijfsgevoeligheid)? 
 

- Wat is de beste plek om een dergelijke registratie online aan te bieden? 
 

- Hoe frequent moet een dergelijke registratie worden bijgewerkt? 
 

- Op welke manier moeten subsidieaanvragers worden geïnformeerd over de openbaarheid van een 
eventueel aan hen verleende subsidie? 

 
- Wie beheert de online registratie en op welke manier wordt dit geborgd? 

 
In overleg met de afdeling Communicatie wordt het voorstel in het eerste kwartaal van 2012 ingebracht in 
GS. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 


